
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 

--------------------------------- 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕64–๒๕66) 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการและพนักงานจ้างให้
สอดคล้องเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 
ได้มีมติที่ประชุมให้อนุมัติใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 
2/2564)  นั้น 

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีแผนอัตราก าลังฉบับใหม่ใช้อย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตามความ
นัยมาตรา 15 และ 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.
2564 จึงประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ดังนี้ 

1.ประกาศฉบับนี้เรียกว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2 

2.ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง เป็นต้นไป 

 
    ประกาศ  ณ  วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

 ( นายยศดนัย หมาดเส็น ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

ค าน า 
 
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน

ต าบลจังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล                        
ลงวันที่ ๒๔  ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล               
ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่              
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ 
ของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม นั้น 
 

ดังนั ้น  เ พื ่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตร ัง         
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕        
ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในครั้งนี้เป็นการทบทวนติดตามผลจากที่แต่ละส่วนราชการได้
ก าหนดต าแหน่งไปแล้ว ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาลักษณะงาน หรือปริมาณงานในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องมี
การปรับปรุง หรือเปลี่ยนในต าแหน่งใดบ้างที่เป็นต าแหน่งว่าง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด             
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  
อ าเภอกันตัง จังหวัดรัง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

สารบัญ 

             หน้า 

หลักการและเหตุผล  1 
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การบริหารจัดการอัตราก าลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งที่ส าคัญและต้องด าเนินการต่อเนื่อง 
เนื่องจากการก าหนดอัตราก าลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และสวัสดิการอ่ืน ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน  
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จ าเป็นต้องจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566 ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับแผนอัตราก าลังฉบับเดิมเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การบริหารจัดการ
อัตราก าลังของหน่วยงานให้มีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง  ใช้ประกอบการบริหารจัดการอัตราก าลังของบุคลากร
ในสังกัด โดยหลักการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังอยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

    ๑.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ         
อัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน         
ที่ต้องปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดท าแผนอัตราก าลังของพนักงานส่วน
ต าบล เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง    
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด 

      ๑.2 คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศการก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผน
อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงาน
ส่วนต าบล โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน 
จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลตาม         
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 

1.3 มติในที่ประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 9/2564 เมื่อวันที่ 23 
กันยายน พ.ศ.2564 เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ปรับปรุงแผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล 
3 ปี (พ.ศ.2564-2566) 

    1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงได้ปรับปรุงแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น 

1. หลักการและเหตุผล 
 

แผนพัฒนาอัตราก าลัง 3 ปี  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 



 
 
 
 
 
 
  2.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงาน         
ที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 

2.2 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนมีการก าหนดประเภทต าแหน่ง สายงาน          
การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง (ก.อบต.จังหวัดตรัง) สามารถ
ตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของส่วนราชการนั้นหรือไม่ 

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน    

2.5 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์            
ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอน          
การปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถให้บริการสาธารณะ 
แก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

2.6 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
 



 
 
 

 
 
   
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  ได้จัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  3.1 การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการะกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อน้ าร้อน เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้                
จึงจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้ 
เป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานที่ท า
อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางใน
อนาคต รวมถึงหากงาน ในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคนบางส่วน
ราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

  3.2 ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพ่ือรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้                    
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

  3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure เป็นการน าประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่          
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 

 3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาถึงต้นทุนการก าหนดระดับชั้นงาน  
ในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 3.3.2 การจัดสรรประเภทของพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ตามหลักการ หากมีการจัดประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการก าหนดอัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการ
จะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปลี่ยนลักษณะ         
การก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคล ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  

 

 

3. กรอบแนวคิดในการจดัท าแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
 



 

 

  3.4 การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง โดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบ ย่อมต้องใช้อัตราก าลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นงานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย งานมาตรฐาน 
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น การค านวณเวลา        
ที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น จึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information) 
มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้น
ก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

  3.5 การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่ต้องใช้
ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย  โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
ก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการท างานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรสูงสุด 

  3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อย 3 ประเด็น 

ดังนี้ 
 3.6.1 เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก  เช่น หากก าหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไป จะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีก ไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ งานสารบรรณและ
บริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละ
ส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

 3.6.2 เรื่องเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมีข้าราชการ
สูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะรองรับการ
เกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่เหมาะสมขึ้นทดแทน
ต าแหน่งที่จะเกษียณอายุ เป็นต้น 

 3.6.3 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น  ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์  ซึ่งมุมมองต่างๆ           

อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.7 การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอ่ืนๆ  กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน  เช่น การเปรียบเทียบจ านวน
กรอบอัตราก าลังของงานบริหารงานบุคคลของ อบต. แห่งหนึ่งและงานบริหารงานบุคคลของ อบต.อีกแห่งหนึ่ง 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงาน  

และปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 

 



 

 

  3.8 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนมีแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  โดยต้อง
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพ่ิม  เกลี่ย หรือลด
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนดกรอบ
อัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนดต าแหน่งที่
เหมาะสม (RIGHT JOBS) มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้ว
พบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการก าหนดต าแหน่งประเภท
วิชาการในบางลักษณะงาน ทั้งๆที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการพิจารณาที่กระบวนการท างาน          

ก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิงปฏิบัติงาน  และส่วนราชการอ่ืน           

ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลเพียงพอ           

ที่จะก าหนดกรอบอัตราก าลังในลักษณะงานนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ  โดยไม่ได้เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของ
ส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (EFFECTIVE MAN POWER 

RLANNING FRAMEWORK) นี้ จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะ
อธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วน
ราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืนๆ เช่น 

 - การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 

 - การจัดท ากระบวนการจริง (WORK PROCESS) จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง  รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถน าผล
การจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ  (PROCESS RE-ENGINEER) 
อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 - การเก็บข้อมูลผลงาน จะท าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาระงาน  ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน  เพ่ือรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้น  

1) แนวคิดเรื่อง การจัดประเภทของบุคลากรในสังกัด 
การวางกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงาน โดยวางประเภทของบุคลากรภาครัฐ           

ตามความเหมาะสมให้สอดรับกับแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความยืดหยุ่น แก้ไขง่าย กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการ มีความคล่องตัว และมีเจ้าภาพที่ชัดเจน อีกทั้งยังได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย ในการก าหนดประเภทบุคลากรภาครัฐ ควรเน้นใช้อัตราก าลังแต่ละประเภท
อย่างเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้พิจารณากรอบให้สอดคล้องกับยุทศาสตร์และแนวทางพัฒนา ภารกิจและ
ลักษณะงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ดังนี้ 

 พนักงานส่วนต าบล : ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก ลักษณะงานที่เน้นการใช้ความรู้
ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิค หรือเป็นงานวิชาการ งานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายหรือลักษณะ
งานที่มีความต่อเนื่องในการท างานมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น      
โดยก าหนดต าแหน่ง แต่ละประเภทของพนักงานส่วนต าบลไว้  ดังนี้ 

- สายงานบริหารงานท้องถิ่น  ได้แก่ ปลัด  รองปลัด 
- สายงานอ านวยการท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อ านวยการกอง  
- สายงานวิชาการ  ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี 
- สายงานทั่วไป ได้แก่ สายงานที่บรรจุเริ่มต้นมีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 

 พนักงานจ้าง : ปฏิบัติงานเสริมในภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุน งานที่มีก าหนด
ระยะเวลาการปฏิบัติงานเริ่มต้นและสิ้นสุดที่แน่นอนตามโครงการหรือภารกิจในระยะสั้น หลักเกณฑ์การก าหนด            
พนักงานจ้าง จะมี 3 ประเภท แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
ด้วยบริบทขนาดและปัจจัยหลายอย่าง จึงก าหนดจ้างพนักงานจ้าง เพียง  ๒ ประเภท ดังนี้ 

- พนักงานจ้างประเภทจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานจ้างประเภทจ้างทั่วไป 

2) แนวคิดเรื่องการก าหนดสายงานและต าแหน่งงาน ในส่วนราชการ 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด          

สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่งขึ้น       
โดยจุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งใน           
เชิงคุณภาพและปริมาณเป็นอย่างไร เพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้
พิจารณาความเหมาะสมในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

 - ส านักงานปลัด คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดส านักปลัด ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผน  
นโยบาย อ านวยการทั่วไป  การบริการสาธารณะ งานสนับสนุน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุและ
แต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 

 



 

 
 

 - กองคลัง  คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองคลัง จะเน้นความรู้ในเรื่องการเงิน การบัญชี  
การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตาม
ความรู้ ประสบการณ์ท่ีแต่ละคนมี 

 - กองช่าง คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุ และแต่งตั้งให้
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองช่าง ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องสายงานช่าง             
การก่อสร้าง การออกแบบ การส ารวจ การประมาณการราคา ฯลฯ  ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้ง
จะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน  เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่งสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณสมบัติ  ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา ที่ใช้ใน
การบรรจุ และแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ด ารงต าแหน่งในสังกัดกองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะเน้นที่เรื่องการวางแผนการศึกษา การพัฒนาการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ภูมิปัญญา  การบริการสาธารณะ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ ส่วนวุฒิการศึกษา ที่ใช้ในการ
บรรจุแต่งตั้งจะใช้คุณวุฒิตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละสายงาน เพ่ือให้พนักงานแต่ละต าแหน่ง
สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความสามารถและตรงตามความรู้  ประสบการณ์ที่แต่ละคนมี 

3) แนวคิดในการวิเคราะห์อุปสงค์ก าลังคน (Demand Analysis) 
เพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภาระงานจ าเป็นต้องสร้างกระบวนการรวบรวม

ข้อมูลที่สะท้อนภาระงานจริงของหน่วยงาน แบบ  360 องศา โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติเชิงเวลาคือ มิติข้อมูล       
ในอดีต มิติข้อมูลในปัจจุบัน และมิติข้อมูลในอนาคต ดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

จากไดอะแกรมที่แสดงเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ไม่อาจขึ้นอยู่กับกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอย่างตายตัวได้ ต้องอาศัย
การผสมผสานและความสอดคล้องสม่ าเสมอ (Consistency) ของหลายมิติที่ยืนยันตรงกัน เช่นเดียวกันกับ 
American Academy of Political and Social Science ที่ได้ให้ความเห็นว่า “การจัดสรรอัตราก าลังนั้น         
ควรค านึงถึงปัจจัยและกระบวนการต่างๆ มากกว่าหนึ่งตัวในการพิจารณา” 

จากมิติการพิจารณาอัตราก าลังด้านบนนั้นสามารถน ามาสร้าง “กรอบแนวความคิดการวิเคราะห์ 
อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework)” ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เมื่อน ากรอบแนวความคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง (Effective Manpower Planning Framework) 
มาพิจารณาอัตราก าลังของหน่วยงานโดยเปรียบเสมือนกระจก 6 ด้าน สะท้อนและตรวจสอบความเหมาะสม
ของอัตราก าลัง ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนที่มีอยู่ดังนี้ 

กระจกด้านที่ 1 Strategic objective: เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อน้ าร้อนบรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ 
โดยจะเป็นการพิจารณาว่างานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่อย่างไร      
หากงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคต ก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยน         
ไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรรก าลังคน
ของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้รองรับ
สถานการณ์ในอนาคต  

การวางแผนอัตราก าลังคนในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะพิจารณาคุณวุฒิ
การศึกษา ทักษะ และประสบการณ์ ในการบรรจุบุคลากรเป็นส าคัญ เช่น ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน          
การรักษาพยาบาล มีคุณวุฒิการศึกษา ด้านการพยาบาล พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ฯลฯ  
จะบรรจุให้ด ารงต าแหน่ง ในส่วนของส านักปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาและบริการ
สาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

 



 

 

กระจกด้านที่ 2 Supply pressure: เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม           
ในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนนี้จะค านึงการจัดสรร
ประเภทของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยในหลักการแล้วการจัดประเภทลักษณะงาน     
ผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและต้นทุนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ดังนั้น            
ในการก าหนดอัตราก าลังจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควร
เปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่ง เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การวางแผนอัตราก าลังในด้านนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ก าหนดอัตราก าลังใน
แต่ละส่วนราชการประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ 1 อัตรา ต าแหน่งระดับผู้อ านวยการกอง มีหน้าที่บังคับ
บัญชาบุคลากรในส่วนราชการนั้น ๆ ทุกต าแหน่ง  ต าแหน่งรองลงมา จะเป็น ต าแหน่งแต่ละงาน ซึ่ง ก าหนด
เป็นสายงานวิชาการ ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ต าแหน่งสายงานทั่วไป ผู้มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามล าดับ การก าหนดในล าดับชั้นเพ่ือสะดวกใน
การบังคับบัญชาและมีผู้รับผิดชอบสายงานนั้น ๆ เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ ที่แต่ละต าแหน่งควรมีเป็นส าคัญ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน น าผลวิเคราะห์การก าหนดอัตราก าลัง มาค านวน
ภาระค่าใช่จ่าย ซึ่งประกอบด้วย  

 1 เงินเดือน 
 2 เงินประจ าต าแหน่ง 
 3 เงินค่าตอบแทนที่จ่ายนอกเหนือจากเงินเดือน 
 4 เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น 
 - เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
 - เงินประจ าต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
 - เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) 
 - เงินวิทยฐานะ 
โดยน าเงินเหล่านี้ของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มาค านวณ

เป็นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของแผนอัตราก าลัง โดยใช้
หลักวิธีการค านวณดังนี้ 

1. ต าแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการ มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของต าแหน่งใน
ระดับแรกบรรจุกับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับ รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน  ส่วนการประเมิน
การค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
มีคน
ครอง 

1 เดือน 30,220 - - 1,120 1,110 1,110 - - - 
12 เดือน 362,640 - - 13,440 13,320 13,320 - - - 
รวมทั้งปี 362,640 13,440 13320 13,320 376,080 389,400 402,720 

 
 



 
 
 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

วิชาการ 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 9,740 
- - 

10,250-9ม740=510 
49ม480-47ม990=1,490 
(510+1,490)/2 = 1,000 

- - - 
ขั้นสูงสุด 49,480 - - - 
ค่ากลาง 29,610 - - - 

 12 เดือน 355,320 - - 1000 x 12 = 12000 - - - 
รวมทั้งปี 355,320 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 

 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการและบริหารท้องถิ่น มีผู้ครองต าแหน่ง ใช้อัตราเงินเดือน
ของผู้ครองต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าและขั้น
สูงของระดับต าแหน่งนั้น รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน ส าหรับต าแหน่งอ านวยการและบริหารท้องถิ่นเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่งและเงินอ่ืน จะค านวณเป็นค่าใช้จ่ายด้วย โดยน าเงินดังกล่าวคูณ 12 เดือน ส่วนการ
ประเมินการค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนให้ใช้อัตราเงินเดือนที่เพ่ิม 1 ขั้น 

 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ปีละ 1 ขั้น) ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(มีเงิน

ต าแหน่ง) 

ต่อเดือน 43,300 7,000 7,000 1,630 1,630 1}640 - - - 
 12เดือน 519,600 84,000 84,000 19,560 19,560 19,680 - - - 
รวมทั้งปี 687,600 19,560 19,560 19,680 707,160 726,720 746,400 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น (ผลต่าง) 
(1 ขั้นต่ าสุด+1 ขั้นสูงสุด)/2 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดกลาง 
(ว่าง) 

ขั้นต่ าสุด 22,700 
7,000 7,000 

23,830-22ม700=1,130 
68,640-66,490=2,150 

(1,130+2,150)/2 = 1,640 

- - - 
ขั้นสูงสุด 68,640 - - - 
ค่ากลาง 45,670 - - - 

 12เดือน 548,040 84,000 84,000 1,640 x 12 = 19,680 - - - 
รวมทั้งปี 716,040 19,680 19,680 19,680 735,720 755,400 775,080 

3. ต าแหน่งข้าราชการครู พนักงานครู หรือบุคลากรทางการศึกษาค านวณเฉพาะกลุ่มที่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ใช้อัตราเงินเดือนของผู้ครอง
ต าแหน่งคูณ 12 เดือน ส่วนต าแหน่งว่าง ใช้หลักการค านวณโดยประมาณการเงินเดือนขั้นต่ าของ คศ.1 และ  
ขั้นสูงของ คศ.2 รวมกันหารสองคูณ 12 เดือน (ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้ ขั้นต่ า คศ.2 และ ขั้นสูง คศ.3 
รวมกันหารสองคูณ 12)  ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน ใช้อัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน 

4. ต าแหน่งลูกจ้างประจ า ใช้อัตราค่าจ้างในแต่ละกลุ่มในการค านวณ  กลุ่ม 1 – 3 โดยใช้
หลักการเดียวกันกับสายวิชาการและสายทั่วไป 

 

 

 



 

 

5. ต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจใช้หลักการคิดจากวุฒิที่ใช้ในการแต่งตั้งเป็นหลัก 
ในการค านวณ ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนใช้อัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทน   

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 

 
 

1เดือน 15,000 - - 600 630 650 - - - 
 12เดือน 180,000 - - 7,200 7,560 7,800 - - - 
รวมทั้งปี 180,000 7,200 7,560 7,800 187,200 197,760 202,560 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 
ผช.... 
(ปวส.) 

  

1เดือน 11,500 - - 460 480 500 - - - 
 12เดือน 138,000 - - 5,520 5,760 6,000 - - - 
รวมทั้งปี 138000 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 

 

กรณีพนักงานจ้างทั่วไป(ไม่มีรายการเงินเพ่ิมรายปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 

เงิน
ต าแหน่ง 

(2) 

เงินตอบ
แทนอื่น 

(3) 

เงินเพิ่มขึ้น  
 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงาน
จ้างทั่วไป  

  

1เดือน 9,000 - - - - - - - - 
 12เดือน 108,000 - - - - - - - - 

รวมทั้งปี 108,000 - - - 108,000 108,000 108,000 

กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่ ได้รับเงินจัดสรร และองค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน้ าร้อนจ่ายส่วนที่เกินจากเงินจัดสรร เช่น พนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรค่าตอบแทนให้ 9,400 ค่าครองชีพ 2,000   
ซึ่งส่วนเกินจากกรมจัดสรรให้ เกิดจากการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
จะค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายประจ าปี เช่น นาง ก ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ได้รับเงินค่าตอบแทน 14,850 
บาท (กรมจ่ายให้ 9,400 ท้องถิ่นจ่าย 5,450 และส่วนที่เพ่ิมข้ึนทุกปี) 

รายการ รวม 
เงินเดือน 

(1) 
รัฐจัดสรร อบต.จ่าย 

เงินเพิ่มขึ้น  
(คูณ 4 % ปัดฐาน 10) 

ค่าใช่จ่ายรวม 

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

นาง ก 
ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ) 

  

1เดือน 14850 9400 5450 600 620 650 - - - 

 12เดอืน - - 65400 7200 7440 7800 - - - 
รวมทั้งปี 65400 7200 7440 7800 72600 80040 87840 

6. กรณีบุคลากรถ่ายโอนได้รับเงินอุดหนุน และ พนักงานครู ได้รับการเงินจัดสรรไม่น ามา
ค านวณเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน แต่ระบุไว้ในแผนอัตราก าลัง 
เพ่ือให้ทราบจ านวนและยอดคนปัจจุบัน 



 
 

 

กระจกด้านที่ 3 Full Time Equivalent (FTE): เป็นการน าข้อมูลเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริง อย่างไรก็ดี
ก่อนจะค านวณ FTE ต้องมีการพิจารณาปริมาณงานดังต่อไปนี ้

o พิจารณางานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสายงานว่า 
 สอดคล้องกับส่วนราชการ /ส่วนงานนี้หรือไม่ 
 มีภาระงานที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าวหรือไม่ 
 การมีสายงานนี้ในส่วนราชการ เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือไม่ 

 

o พิจารณาปรับเปลี่ยนสายงานเม่ือพบว่า 
 ลักษณะความเชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกับงานหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

บ่อน้ าร้อน 
 ไม่มีภาระงาน/ความรับผิดชอบที่ต้องอาศัยสายงานดังกล่าว / หรือทดแทนด้วย 

สายงานอ่ืนที่เหมาะสมกว่าได ้
 การมีสายงานนี้ในหน่วยงานมิได้ช่วยเอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

การคิดปริมาณงานแต่ละส่วนราชการ 
 การน าปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ มาเพ่ือวิเคราะห์การก าหนดอัตราและค านวณ
ระยะเวลาที่เกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้ใช้วิธีคิดจากสูตรการค านวณหาเวลาปฏิบัติ
ราชการ    ดังนี้ 

จ านวนวันปฏิบัติราชการ  1  ปี   x  6  =  เวลาปฏิบัติราชการ  
แทนค่า        230 x 6  = 1,380   หรือ  82,800  นาที 

 

หมายเหตุ 
1. 230   คือ จ านวนวัน ใน  1 ปี ใช้เวลาปฏิบัติงาน  230  วันโดยประมาณ 
2. 6   คือ ใน 1 วัน ใช้เวลาปฏิบัติงานราชการ เป็นเวลา  6 ชั่วโมง 
3. 1,380 คือ จ านวน วัน คูณด้วย จ านวน ชั่วโมง / 1 ปี ท างาน 1,380  ชั่วโมง 
4. 82,800 คือ ใน 1 ชั่วโมง มี 60 นาที  ดังนั้น 1,380 x 60 จะได้  82,800 นาที 

 กระจกด้านที่ 4 Driver: เป็นการน าผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน้ าร้อน(ท่ียึดโยงกับตัวชี้วัด (KPIs) และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน) มายึดโยงกับจ านวน
กรอบก าลังคนที่ต้องใช้ ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยเน้นที่การปฏิบัติงาน  
การบริหารราชการ สอดคล้องและตอบโจทย์กับการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บ่อน้ าร้อน (การตรวจประเมิน LPA)    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

กระจกด้านที่ 5  360° และ Issues: น าประเด็นการบริหารคน/องค์กรมาพิจารณาอย่างน้อย 
ใน 4 ประเด็นดังนี ้

 ประเด็นเรื่องการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการและ
การแบ่งงานในแต่ละส่วนราชการนั้น จะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นจ านวนมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการ หรือ ก าหนดฝุาย มากจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นอีกตามมาไม่ว่าจะเป็นระดับหัวหน้า
ส่วนราชการ งานในส่วนราชการ  งานธุรการ งานสารบรรณและงานอ่ืน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ า
ร้อนพิจารณาทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมแล้ว โดย
ปัจจุบัน มี 5 ส่วนราชการ 1 หน่วย ได้แก่ ส านักงานปลัด  กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ หน่วยตรวจสอบภายใน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนระหนักเสมอว่า การบรรจุแต่งตั้งคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือความสามารถตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ในแต่ละส่วน
ราชการ ล้วนเป็นเครื่องจักรส าคัญ ที่สามารถผลักดันให้ การท างานส าเร็จในระดับตัวบุคคล เป็นตัวขับเคลื่อนให้
ส่วนราชการ และหน่วยงานบรรลุเปูาหมาย ได้ 

 ประเด็นเรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
เป็นองค์กรทีม่ีข้าราชการสูงอายุจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลัง
ที่จะรองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้   การปรับต าแหน่ง
อัตราก าลังที่เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุออกไป เพ่ือให้สามารถมีบุคลากรปฏิบัติงานต่อเนื่อง 
และสามารถคาดการณ์ วางแผนก าหนดเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าเกี่ยวกับก าลังคนได้   

 มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาประกอบการพิจารณา โดยเป็นข้อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  ซึ่งประกอบด้วย  นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ
น้ าร้อนและหัวหน้าส่วนราชการ ทั้ง 5 ส่วนราชการ การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ ผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นการวางแผนและเตรียมการในมุมมองของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงและก าหนดทิศทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

กระจกด้านที่ 6 Benchmarking: เปรียบเทียบสัดส่วนอัตราก าลังกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเดียวกัน  พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน  ซึ่งได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อบางเปูา และองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่ง            
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกัน จ านวนหมู่บ้านประชาชน  ภูมิประเทศ  บริบท ในลักษณะเดียวกัน 

 

ล าดับที ่ อปท. 
ก าหนด
ส่วน

ราชการ 

งบประมาณ 
รายจ่าย 

ประจ าปี 2563 

พนักงาน 
ส่วนต าบล

(คน) 

ลูกจ้างประจ า 
(คน) 

พนักงานจ้าง 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 อบต.บ่อน้ าร้อน ๕ 43,689,300 27 2 29  
2 อบต.เกาะลิบง 4 ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ 31 2 2๓  
3 อบต.บางเปาู 5 ๕๒,๒๐๐,๐๐๐ ๓๑ 1 38  
4 อบต.กันตังใต้ 5 ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ 2๑ 2 ๒๒  

 
 



 
 
จากแผนภูมิการเปรียบเทียบอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน องค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะลิบง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อบางเปูา และองค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้  ซึ่งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีประชากร ขนาดใกล้เคียงกัน บริบท ลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน และเขตพ้ืนที่
ติดต่อกัน จะพบว่าการก าหนดอัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสามแห่ง มีอัตราก าลังไม่แตกต่างกัน
เท่าไรนัก ดังนั้นในเรื่องของการก าหนดต าแหน่งเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งสอง หน่วยงานแล้ว การจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงยังไม่มีความ
จ าเป็นต้องปรับเกลี่ยต าแหน่ง ลดต าแหน่ง หรือเพ่ิมต าแหน่งแต่อย่างใดและจ านวนปริมาณคนที่มีอยู่ขณะ
ปัจจุบัน สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ ส่วนต าแหน่งที่ยังว่างไม่มีคนครอง องค์ การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ขอใช้บัญชีจากการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคาดการณ์ว่าใน
ปีงบประมาณ 2564-2566  ตามกรอบอัตราก าลัง 3 ปี จะได้พนักงานส่วนต าบลจากการสอบและท าให้
พนักงานส่วนต าบล เพ่ิมข้ึน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 ขอบเขตและแนวทางจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได แตงตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ป             

ประจ าปงบประมาณ 2564-2566 ซึ่งประกอบดวย  
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล     เปนประธาน   
- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      เป็นกรรมการ 
-  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ     เป็นกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
- ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่พิจารณาการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี

งบประมาณ 2564 – 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยให้
ค านึงถึงภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและปริมาณงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนต าบล
บ่อน้ าร้อน รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการจัดสรรเงินงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนโดยเคร่งครัดทุกประการ 

 ความส าคัญของการก าหนดกรอบอัตราก าลังคน 
 การวางแผนก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังคนมีความส าคัญ เป็นประโยชน์          

ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การบริหารส่วนต าบล 
การก าหนดอัตราก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะช่วยท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที ท าให้การจัดหา          
การใช้และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การก าหนดกรอบอัตราก าลังคน            
จึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์โดยสรุปได้ ดังนี้ 

1) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถพยากรณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น            
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และเทคโนโลยีท าให้องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนสามารถวางแผนก าลังคนและเตรียมการรองรับกับเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ล่วงหน้า           
(Early Warning) ซึ่งจะช่วยท าให้ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับ
ทรัพยากรบุคคลลดความรุนแรงลงได้ 

 



  
 
 
  2) ท าให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่             
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงสามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 

   3) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการจัดการทรัพยากร
บุคคลและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ให้สอดคล้องกันท าให้การด าเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ 
  4) ช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารก าลังคน เช่น ปัญหาโครงสร้างก าลังคน 
ปัญหาคนไม่พอกับงานตามภารกิจใหม่ เป็นต้น ซึ่งปัญหาบางอย่างแม้ว่าจะไม่อาจแก้ไขให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการ
วางแผนก าลังคนแต่การที่หน่วยงานได้มีการวางแผนก าลังคนไว้ล่วงหน้าก็จะช่วยลดความรุนแรงของปัญหานั้น
ลงได ้
  5) ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน สามารถที่จะจัดจ านวน ประเภท และ
ระดับทักษะของก าลังคนให้เหมาะสมกับงานในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ก าลังคนสามารถปฏิบัติงานได้           
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทั้งก าลังคนและองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยรวม 

6) การก าหนดกรอบอัตราก าลังคนจะท าให้การลงทุนในทรัพยากรบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความสูญเปล่าอันเนื่องมาจากการลงทุนผลิตและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานไม่ตรงกับความต้องการ 
  7) ช่วยท าให้เกิดการจ้างงานที่เท่าเทียมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Equal Employment 
Opportunity : EEO) เนื่องจากการก าหนดกรอบอัตราก าลังจะน าไปสู่การวางแผนก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ 
อันจะส่งผลให้การจัดการทรัพยากรบุคคลบรรลุผลส าเร็จ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมการสรรหา การคัดเลือก        
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาและฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง การจ่ายค่าตอบแทน เป็นต้น 

 กระบวนการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
 1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 2) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
           - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

  - ทบทวนข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนเช่น กฎระเบียบ การแบ่ง
ส่วนราชการภายใน และกรอบอัตราก าลังในแต่ละหน่วยงาน ภารกิจงาน ฯลฯ เป็นต้น 

           - วิเคราะห์อัตราก าลังในปัจจุบัน (Supply Analysis) 
 3) เพ่ือจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนและ           

ส่งคณะท างานเพ่ือปรับแต่งร่างแผนอัตราก าลัง 
 4) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ขอความเห็นชอบร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี           

ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ประกาศใช้แผนอัตราก าลั ง 3 ปี ประจ า

งบประมาณ 2564 – 2566   
 6) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จัดส่งแผนอัตราก าลังที่ประกาศใช้แล้ว              

ให้อ าเภอ และจังหวัดและส่วนราชการในสังกัด 
 
 



 
 
  

 
 

เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีความครบถ้วน  
สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลว่ามีปัญหาอะไรและความจ าเป็นพื้นฐานและส ารวจความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  สภาพปัญหาในพ้ืนที่องค์การบริหารสว่นต าบลบ่อน้ าร้อน 
๔.๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สภาพปัญหา 
(๑)  ปัญหาการคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
(๒)  ปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภค – บริโภค   
(๓)  ปัญหาการโทรคมนาคมและการสื่อสารไม่สะดวก และโทรศัพท์สาธารณะ  
      ไม่เพียงพอ   
(๔)  ปัญหาไฟฟูาแสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ 
(๕)  ไม่มีแหล่งเก็บน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค  
ความต้องการ 
(๑) ปรับปรุงก่อสร้างถนน ไฟฟูา การโทรคมนาคมและการสื่อสารให้คลอบคลุมพ้ืนที่  
(๒)  จัดสร้างระบบประปาให้เพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค   
(๓)  จัดหาแหล่งเก็บน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค 

๔.๒   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สภาพปัญหา 
(๑)  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
(๒)  ราคาผลผลิตตกต่ า 
(๓)  ไม่มีรายได้เสริม 
(๔)  ขาดเงินทุนหมุนเวียนและไม่มีแหล่งตลาดรับซื้อ-ขายสินค้าภายในชุมชน 
ความต้องการ 
(๑)  ประสานหน่วยงานราชการอบรมอาชีพให้ความรู้แก่ประชาชน 
(๒)  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าเพ่ือเพ่ิมรายได ้ 
(๓)  จัดงบประมาณสนับสนุนการสร้างกลุ่มอาชีพและจัดหาแหล่งรับซื้อ-ขาย 

 สินค้าภายในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
 
 



 
 
 
 

๔.๓   ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
สภาพปัญหา 
(๑)  ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนยังไม่ทั่วถึง 
(๒)  ปัญหาขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน 

    (3)  เยาวชนไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ได้ศึกษาต่อ 
(4)  ขาดแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ 
(5)  ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
ความต้องการ 
(๑)  จัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนให้ทั่วถึง 
(๒)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 
(๓) สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
(๔) จัดหาทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ยากจนได้ศึกษาต่อ 
(๕) สนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
(๖) ส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาในภาคบังคับและได้ศึกษาต่อ 

๔.๔   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาพปัญหา 
(๑)  ทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณทางสาธารณะและริมคลอง 
(๒)  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
(๓)  ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๔)  ไม่มีระบบการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 
(๕)  ขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
(๖)   ขาดการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ และการปลูกต้นไม้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
ความต้องการ 
(๑) จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีจิตส านึกร่วมในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒)  สร้างจิตส านักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่  
(๔)  จัดสรรงบประมาณในการอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ  และการปลูกต้นไม้  

 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
๔.๕   ปัญหาด้านสังคม 

สภาพปัญหา 
(๑)  การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในพ้ืนที่ 
(๒)  เกิดภัยแล้งในฤดูร้อนและน้ าท่วมฤดูน้ าหลาก 
(๓)  ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และคนพิการ ขาดการดูแลเอาใจใส่ 
(๔)  ปัญหาการว่างงานของประชาชนในวัยท างาน 
(5)  ไม่มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
ความต้องการ 
(๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปูองกันการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติดในพ้ืนที่ 
(๒) ให้ความรู้อาสาสมัครต่างๆ  ในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ 
(๓) ประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ว่างงาน 
(๔) จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
(๕) สนับสนุนเครื่องใช้อุปกรณ์  และเครื่องอุปโภค – บริโภค  ให้แก่ผู้พิการ 

และคนชราในหมู่บ้าน 
(๖) การแข่งขันกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
(๗) การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการปูองกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔.๖   ปัญหาด้านสาธารณสุข 
สภาพปัญหา 
(๑)  การระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
(๒)  การให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และคนพิการ  ไม่ทั่วถึง 

           (๓) ขาดข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  และอนามัย  
ความต้องการ 
(๑) การอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวเกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคระบาด   

การก าจัดแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย  การควบคุมจ านวนสุนัขจรจัด 
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกาย  โดยจัดให้มีสถานที่เป็นลาน  
     กีฬาประจ าต าบล 
(๓) การบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจม่ันคง   
    ส่งเสริมการศึกษา  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 
 
 
 

๔.7  ด้านการเมืองการบริหาร 
สภาพปัญหา 
(๑) ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาท  หน้าที่ และภารกิจของ อบต.  
 (๒)  การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร 
 (๓)  การประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีการประสานงาน  
      ให้หน่วยงานอื่น  ตลอดจนตัวแทนประชาชน/ประชาคมเข้าร่วมด้วย 
(๔)  วัสดุ อุปกรณ์  ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(๕)  บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
ความต้องการ 
 (๑) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (๒) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

    (๓) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชนให้ทั่วถึง 
 (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่               

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  จึงได้น าปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบ่อน้ าร้อนมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  
        1.แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

- วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
  

   
 

2.พันธกิจการพัฒนา 
- จัดให้มีและบ ารุงรักษาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐาน   

มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
- ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ

พ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การจัดสวัสดิการสังคม  ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  บรรเทาสา

ธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และการปูองกันระงับโรคติดต่อ 
- ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา   
- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีดีของชุมชน 
- สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 



 

 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
- ระบบคมนาคมขนส่งมีความสะดวก 
- ระบบสาธารณูปโภค ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพ  และเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อค่าครองชีพ 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
- พัฒนาด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับ 
- ร่วมอนุรักษ์และด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ของเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
- เป็นเมืองน่าอยู่ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและ      

มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  มีระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
- การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 4.ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  
                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

# ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน # 
แนวทางการพัฒนา 
๑.๑ บุกเบิก ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  ถนน สะพาน ทางเท้า และท่าเทียบเรือ 
๑.๒ พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
๑.๓ ขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุงบ ารุงรักษา ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
๑.๔ ระบบการติดต่อสื่อสาร 
๑.๕ พัฒนางานวางผังเมือง 

# ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว # 
แนวทางการพัฒนา 
๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๒.๒ พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  และเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว 

# ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม # 
แนวทางการพัฒนา 

 ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
 3.2 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 ๓.๓ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 



 

 

 

   # ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ # 
แนวทางการพัฒนา 

 ๔.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม 

 ๔.๒ เฝูาระวังและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๓ บ าบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๔ บ าบัดและจัดการขยะ 
  # ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม # 

แนวทางการพัฒนา 
 ๕.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
 ๕.๒ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ๕.๔ ส่งเสริมระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 # ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร # 
แนวทางการพัฒนา 

 ๖.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน 
 ๖.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ๖.๔ สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนนั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง      
ของชุมชนในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน การพัฒนาท้องถิ่นจะสมบูรณ์ได้ จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ในพ้ืนที่เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหา
กันอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร นอกจากนั้นยังได้ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชน        
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น  
จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ก าหนดวิธีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา อบต.  นโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถ
ก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้ 

5.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑)) 
(๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑)) 
(๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา ๖๘ (๒)) 
(๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา ๖๘ (๓)) 
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา ๑๖ (๔)) 
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕)) 

๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖)) 
 (๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓)) 

(๓)  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ     
 (มาตรา ๖๘ (๔)) 

(๔)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
 (มาตรา ๑๖ (๑๐))  

(๕)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒)) 
(๖)  การส่งเสริมประชาธปิไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕)) 
(๗)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙)) 

 

 

 

 

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 
 
 
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
      มีภารกิจที่  เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔)) 
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘)) 
(3) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓)) 
(4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา ๑๖ (๓)) 
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗)) 
(6) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘)) 

๕.๔ ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว   
    มีภารกิจที่เก่ียวข้อง  ดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖)) 
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕)) 
(๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗)) 
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐)) 
(๕) การท่องเที่ยว (มาตรา  ๖๘ (๑๒)) 
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑)) 
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖)) 
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗)) 

๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     (มาตรา ๖๗ (๗)) 
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ าทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย        
     และสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗ (๒)) 
(3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒)) 

๕.๖ ด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                        มีภารกิจที่เก่ียวขอ้ง ดังนี้ 

(๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น    
     (มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕)) 
(๓) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙) 
(๔) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
    (มาตรา ๑๗ (๑๘)) 

 

 

 

 



 

 

๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ    
     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

(๑)  สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
     (มาตรา ๔๕ (๓)) 
(๒)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  

ให้ตามความจ าเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗ (๘)) 
(๓)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖)) 
(๔) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(มาตรา ๑๗ (๓)) 
(๕) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา ๑๗ (๑๖)) 

ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจะแก้ไข 
ปัญหาในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขต
ชุมชนประกอบกับการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ      
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา อบต.นโยบายของรัฐบาลและนโยบาย
ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
                 
 
 
             

ภารกิจหลัก 
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
๗. ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

            ภารกิจรอง 
๑. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 

 ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
 ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
 ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  

๕. ภารกิจการถ่ายโอนตามอ านาจหน้าที่ ที่หน่วยงานราชการอ่ืนถ่ายโอนภารกิจมาให้ 
 

6. ภารกิจหลัก และภารกจิรอง ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นจะด าเนินการ 
 
 

หมายเหตุ มาตรา 67,68 หมายถึง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2543 
มาตรา 16,17 และ 45 หมายถึง พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน 



 
 

 

 
  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมิน สถานการณ์
ส าหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อม ภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ต่อการท างาน ขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง นอกจากนี้ ยังบอกได้
ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กร ยังมี
ประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัย
ที่ควรน ามาพิจารณา 2 ส่วน ดังนี้  

1. ปัจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ได้แก่  
1.1  S มาจาก Strengths  
 หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์  

1.2  W มาจาก Weaknesses  
 หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น ปัญหาหรือ 

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
2. ปัจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ได้แก่  

2.1  O มาจาก Opportunities  
หมายถึ ง  โ อกาส  เป็นผลจากการที่ สภาพแวดล้ อมภายนอกขององค์ กร               

เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาส นั้น เป็นผล         
มาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้อง        
เสาะ แสวงหา โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น  

2.2  T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งการบริหาร

จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
 
 



 
 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)  
ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
จุดแข็ง S 

 
1. บุคลากรมีการท างานเป็นทีม และสามัคคีกัน  
2. บุคลากรมีจิตบริการ  
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร  
4. ผู้บริการปกครองแบบครอบครัว  
5. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี  
6. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
7. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
8. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอ านวย 

ความสะดวกทั่วถึง  
9. ขอบเขตการท างานมีความชัดเจน 

จุดอ่อน W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ  
2. ท างานแทนกันไม่ได้ 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. บุคลากรขาดทักษะในการท างาน  
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร  
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ในองค์กร  
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

และพัฒนางาน 
โอกาส O 

 
1. อบต.บ่อน้ าร้อน ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง 

ด้านการปฏิบัติงาน  
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน  
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด 

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม  
4. อบต.บ่อน้ าร้อน ให้ความส าคัญต่องานการ 

เจ้าหน้าที ่ 
5. ไดร้ับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างด ี 
 

ข้อจ ากัด T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง  
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม่ มี คว ามชั ด เจน ขาดแนวทาง ในการ
ด าเนินการทีถู่กต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  ๘.๑  โครงสร้าง 

  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง             
ที่จะด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรก            
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน 
หรือก าหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้นแล้วองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนราชการดังต่อไป  ดังนี้ 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑. ส านักงานปลัดฯ (01) 
    ๑.๑  งานบริหารทั่วไป 

๑.๒  งานการเจ้าหนา้ที ่
๑.๓  งานนโยบายและแผน 
๑.๔  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕  งานสวสัดิการและพฒันาชุมชน 
๑.๖  งานสังคมสงเคราะห ์
๑.๗  งานกฎหมายและคด ี
๑.๘  งานกิจการสภา 
1.9  งานทะเบยีนพาณิชย์ 
1.10  งานสาธารณสุข 
 

๑. ส านักปลัดฯ (01) 
1.1 งานการเจ้าหนา้ที ่(1.1) 
1.2 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (1.5) 
1.3 งานนิติการ (1.7) 
1.4 งานบริหารงานทั่วไป (1.10) 
1.5 งานสวสัดิการสังคม (1.11) 
1.6 งานสาธารณสุข (1.11) 
1.7 งานนโยบายและแผน (9.10) 
   

 

๒.  กองคลัง (04) 
๒.๑  งานการเงินและบัญช ี
๒.2  งานพัฒนาจดัเก็บรายได้ 
๒.3  งานทะเบยีนทรัพยส์ินและพัสดุ 

๒.  กองคลัง (04) 
๒.๑  งานพัฒนารายได ้(3.2) 
๒.2  งานแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สนิ (3.3) 
2.3  งานการเงินและบัญช ี(3.4) 
๒.4  งานพัสดุและทรัพยส์ิน (3.6) 
2.5  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (3.11) 
 

 

๓.  กองช่าง (05) 
๓.๑  งานธุรการ 
๓.๒  งานก่อสร้าง 
๓.๓  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓.๔  งานประสานสาธารณปูโภค 
๓.๕  งานผังเมือง 

๓.  กองช่าง (05) 
๓.๑  งานแบบแผนและก่อสร้าง (5.1) 
๓.๒  งานควบคุมอาคาร (5.2) 
๓.๓  งานผังเมือง (5.3) 
๓.๔  งานสาธารณปูโภค (5.7) 
3.5  งานส ารวจและออกแบบ (5.9) 
๓.6  งานบริหารงานทั่วไป (5.18) 
 

 

 

 

 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
 



 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 

๔.๑  งานธุรการ 
๔.๒  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา   

 และวัฒนธรรม 
๔.๓  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๔.๔  งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก   

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08) 
๔.๑  งานบริหารการศึกษา (11.2) 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
       และวัฒนธรรม (11.7) 
๔.3  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (11.9) 
    

 

๕.หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
๕.๑  งานตรวจสอบภายใน 

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน (12) 
    -  งานตรวจสอบภายใน  

 

8.2 การวิเคราะห์ผลผลิต ประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการท างาน 
(Workflow analysis) เพ่ือประกอบการการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของพนักงานส่วนต าบล              
ที่รับผิดชอบงานนั้น ตามต าแหน่งสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.ต าแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- งานงบประมาณ - การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา 
- งานอนุมัต ิอนุญาต - ด าเนินการอนุมัติ อนุญาตทันเวลา 
- งานการเจ้าหน้าที่ - ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล 
- งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง - ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

ทันเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
   

 
 

 

2. ต าแหน่ง รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- งานงบประมาณ - การจัดท างบประมาณเสร็จทันเวลา 
- งานอนุมัต ิอนุญาต - ด าเนินการอนุมัติ อนุญาตทันเวลา 
- งานการเจ้าหน้าที่ - ควบคุม ดูแล บริหารงานบุคคล 
- งานพิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง - ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

ทันเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
   

 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ     

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/           

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร         

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ     

ตามข้อกฎหมาย 
 

การจัดท า/           
ด าเนินตามกระบวนการ 

เสนอผู้บริหาร         
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
 
ส านักปลัด  

1.  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- ร่วมก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการและ

ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
- การรวบรวมนโยบายและแผนของทุกส่วน

งานเสร็จทันเวลา  
- จัดท าโครงการประชาคมในระดับหมู่บ้านและจัดท า

แผนการออกประชาคมเ พ่ือน าปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในแผนชุมชนมาเข้าสู่การ
ประชาคมระดับต าบล 

- จัดท าโครงการเพ่ือสนับสนุนให้แล้วเสร็จ
ทันเวลา 

 
 

- ร่ วมกันกับคณะกรรมการสนับสนุนการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่ วนภูมิภาครั ฐวิ สาหกิจและหน่ วยงาน อ่ืนๆ ที่
ด าเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 

 

2.  ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ ช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย ร่าง และ

พิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ  กฎ ระเบียบ และ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  

- ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ได้ทันเวลา 

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ     

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/         

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร               

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ           

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/              

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร            

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 

 

3. ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิตประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- งานรวบรวมวิ เคราะห์  และให้บริการข้อมู ลสถิติ             

ที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผล 
ตามแผนทุกระดับ  

- รวบรวมข้อมูล สถิติ ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
ระยะเวลา 

 
- งานจัดเตรียมเอกสารที่ ใช้ ประกอบการพิจารณา 

วางแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
หรือ องค์กรที่เก่ียวข้อง 

- รวมรวมเอกสารเพ่ือจัดท าแผนครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

 
- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือสนอง 

หนว่ยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
- จัดท าโครงการ แผนงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตามระยะเวลา 
- งานประสานงานกับหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน

ต าบลและหน่วยงานอ่ืนที่เสนอบริการสาธารณูปการ  
ในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบลและหน่วยงาน         
ที่ใกล้เคียง เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตาม
แผนและการ ประเมินผลงานตามแผน 

- ประสานงาน วางแผน ปฏิบัติ ได้ทันตาม 
ระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 

 
 
4. ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิตประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- ศึกษา วิ เคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เ พ่ือจัดท า

แผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชน
ประเภทต่าง ๆ 

- รวบรวมข้อมูล สถิติครบถ้วนสมบูรณ์ตาม 
ระยะเวลา 

- วิเคราะห์วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพ่ือก าหนดมาตรการ
และกลไกในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

- รวมรวมเอกสารเ พ่ือจัดท าแผนครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

 

- ฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่
ประชาชนในชุมชน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพสามารถเพ่ิม
ผลผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

- จัดท าโครงการ แผนงาน ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามระยะเวลา 

- รวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
เอดส์ เพ่ือดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ 
เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือและสงเคราะห์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

- ประสานงาน วางแผน ปฏิบัติ  ได้ทันตาม 
ระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 

 

รับเรื่อง 
ประสานงาน      

กับหน่วยงานต่างๆ 
ตรวจสอบ                   

ตามข้อกฎหมาย 
 

เสนอผู้บริหาร           
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ประสานงาน       

กับหน่วยงานต่างๆ 
ตรวจสอบ              

ตามข้อกฎหมาย 
 

เสนอผู้บริหาร          
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 

5. ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย พิจารณา - จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา 
- งานฝึกอบรมพัฒนาส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ - จัดหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ และ 
- งานแผนพัฒนาบุคลากร - เหมาะสมกับต าแหน่งทุกต าแหน่ง 
- งานจัดท าทะเบียนประวัติการรับราชการ - บันทึกเป็นปัจจุบัน 
- งานการสรรหาการสอบ - ด าเนินการถูกต้องตามระเบียบ 
- การเลื่อนข้ันเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง - จัดท า เสนอต่อผู้บริหารและ ก.อบต.ทันเวลา 

 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 

 
 

6. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับช านาญงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและบรรเทา            
สาธารณภัย 

- จั ดท า แผนปฏิ บั ติ ง าน ได้ ค รบถ้ วนสมบู รณ์ ต าม 
ระยะเวลา 

- ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ/แผนเผชิญเหตุ/แผนอพยพ 
ประชาชนจากพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

- ด าเนินการฝึกซ้อมตามแผนงาน 

- เฝูาระวัง ติดตามสถานการณ์และรายงานระดับ
ความ รุนแรงของสาธารณภัยที่เกิดขึ้น 

- สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามระยะเวลา       
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทันระยะเวลา 

- รับแจ้งเหตุ รวบรวมข้อมูลและรายงานสถานการณ์
ต่างๆ ได้ทันระยะเวลา ธารณภัย รวมทั้งประสาน
การช่วยเหลือ บรรเทาเหตุ เบื้องต้น 

- สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามระยะเวลา       
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทันระยะเวลา 

- ประสานการจัดหาทรัพยากรในการช่วยเหลือและ 
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย รวมทั้งการบูรณะพ้ืนที่
ประสบ ภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

- สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามระยะเวลา        
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทันระยะเวลา 

- การเลื่อนข้ันเงือนเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
 

- สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันตามระยะเวลา         
และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทันระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 

 

 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ
คุณสมบัต ิ

ด าเนินการ
จัดท าเอกสาร 

เสนอผู้บริหาร      
เพื่อพิจารณา/

อนุมัติ 

รายงานผล เสนอประธาน       
ก.อบต. 

เพื่อพิจารณา/
อนุมัติ 

รับเรื่อง 
ประสานงาน       

กับหน่วยงานต่างๆ 
ตรวจสอบ              

ตามข้อกฎหมาย 
 

เสนอผู้บริหาร          
เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
 
กองคลัง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- งานการเงิน - จัดท างบการเงิน บัญชี ทะเบียนทรัพย์สิน 
- งานการบัญชี งานจัดเก็บได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
2. ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด

ราคา และ e-Auction 
- ด า เนินการจัดหาได้ครบถ้ วนสมบู รณ์ตาม

ระยะเวลา 

- ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และ
การน าส่งพัสดุ 

- ด าเนินการจัดเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา 

- ดูแลและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ 

- ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระยะเวลา 

- ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รับ
จ้าง และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการด าเนิน
ธุรกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 

 

 

 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/            

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร           

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/            

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร           

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

 

3. นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวัน   

ที่มีการรับ – จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการ
เก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน 

- จัดท าได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

- การจัดท ารายงานประจ าเดือน 
- การจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 

 

4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน - จัดท าฎีกา บัญชี แผนการเบิกจ่ายเงิน ได้ครบถ้วน

สมบูรณ์ตามระยะเวลา - จัดท าบัญชีต่างๆ 
- จัดท าแผนการเบิกจ่ายเงิน 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 

 

5. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ระดับ ปฏิบัติงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 

- จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้ต่างๆจัดท า
บัญชีต่างๆ 

- จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม หรือรายได้ต่างๆจัดท า
บัญชีต่างๆ จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้
ได้ครบถ้วนสมบรูณ์ตามระยะเวลา - จัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ 

- จัดท าแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่นๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 

 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/            

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร           

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
 
6. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- ปฏิบัติงานด้านการจัดหา จัดซื้อ สอบราคา ประกวด

ราคา และ e-Auction 
- ด า เนินการจัดหาได้ครบถ้ วนสมบู รณ์ตาม

ระยะเวลา 
- ปฏิบัติงานด้านการรับ เบิกจ่าย การเก็บรักษา และ

การน าส่งพัสดุ 
- ด าเนินการจัดเก็บพัสดุได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

ระยะเวลา 
- ดูแลและบ ารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 

เครื่องมือต่าง ๆ 
- ด าเนินการดูแลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

ระยะเวลา 
- ติดต่อประสานงานผู้ขาย , ผู้เสนอราคา และผู้รับ

จ้าง และอ านวยความสะดวกต่าง  ๆ ในการด าเนิน
ธุรกรรมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

- ด าเนินการติดต่อ ประสานงาน ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 

 

กองช่าง 
1. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาตรวจสอบ          

งานโยธา  ตรวจสอบซ่อมแซมไฟฟูา ส ารวจและทดสอบ
วัสดุ 

- ด าเนินการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

- ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
 

- ด าเนินการแก้ไข ชี้แจง ตรวจสอบได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

- รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญาฯให้บริการตรวจสอบ
แบบรูปและรายการ 

- ด าเนินการติดต่อประสานงาน ควบคุมได้ 
   ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

- เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้าง  ตรวจแบบ
ก่อสร้างต่าง  ๆ ของเอกชนที่ขอรับอนุญาตปลูกสร้าง 

- ด าเนินการ ชี้แจง ตรวจสอบได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

- ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
ควบคุม ตรวจสอบ 

- ประสานงาน วางแผน ด าเนินการ ได้ทันตาม
ระยะเวลา 

- ให้ค าปรึกษา แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม   
 

- ด าเนินการ ชี้แจง ตรวจสอบได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

- ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในหน่วยงาน - ด าเนินการประเมินผล แก้ไข ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 

 

 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/            

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร           

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
2. ต าแหน่ง นายช่างส ารวจ ระดับ ช านาญงาน 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 
- ส ารวจ รังวัด ค านวณ ตรวจสอบ จัดท าแผนที่แผนผัง 

เพ่ือให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด าเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

- แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน และเปูาหมาย      
ของงานที่ก าหนดไว้เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

- ด าเนินการแก้ไขได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
ระเบียบ ทันเวลา 

- วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่ - สะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน 
- บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการส ารวจ  - ด าเนินการ รายงานผลเพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าของงาน 
- ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  และ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการส ารวจ ข้อมูล     
ที่ได้มีความถูกต้อง 

- ปรับปรุงข้อมูลด้านแผนที่ในงานส ารวจ ให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ พร้อมทั้งดูแล จัดแผนที่ให้เป็นระเบียบ  

- สะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้งาน 

- ประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้อง ในหน่วยงาน - ด าเนินการประเมินผล แก้ไข ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามระเบียบ ทันเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 

 

3. ต าแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพ ของงานที่ปฏิบัติ 

- ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
โครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความ
ต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ 

- ด าเนินการออกแบบการก่อสร้าง ส ารวจ 
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

 
- ถอดแบบ เพ่ือส ารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง 

เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
- ด า เนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตาม

ระยะเวลา 
- ประมาณราคาก่อสร้างของโครงการ โดยแยกราคาวัสดุ 

ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่าง และมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
ราคากลางในการด าเนินการก่อสร้าง 

- ด า เนินการประมาณราคาต่างๆ ได้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 

- ควบคุมงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม หรือตรวจการจ้าง
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ด า เนิ นการควบคุมงานได้ ครบถ้ วน
สมบูรณ์ตามระยะเวลา 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 

 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 

- งานบริหารการศึกษา - จัดท าแผนการศึกษา ตรวจสอบ จัดท าโครงการ 
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 
- งานกิจการโรงเรียน  
- งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
2. ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 
- งานบริหารการศึกษา - จัดท าแผนการศึกษา ตรวจสอบ จัดท าโครงการ 
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ต่าง ๆ ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระยะเวลา 
- งานกิจการโรงเรียน  
- งานพัฒนาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 

๓. ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลผลิต ประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ 

- การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ        
ทีต้่องใช้ความรูทางเทคนิค 

- การปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ การจัดพิมพ
หนังสือร างโต ตอบ รวบรวมข อมูลจัดท าค าสั่ ง 
ประกาศ รับเรื่อง ตรวจสอบ และรายงาน เปนไป
ตามขั้นตอน และระยะเวลาตามที่ก าหนด และ
สามารถรายงานขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของ       
เพ่ือด าเนินการใหทันระยะเวลาที่ก าหนด 

- รางโตตอบ บันทึก ยอเรื่อง รวบรวมขอแสดงสถิติ         
ที่ตองใชความรูทางเทคนิค 
- งานท าค าสั่งประกาศและขาวประชาสัมพันธ์ 
- งานรับค ารอง ตรวจสอบขอมูลและงานยื่นค ารอง         

ตางๆ 

กระบวนการท างาน (Workflow analysis) 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 

รับเรื่อง 
ตรวจสอบ 

ตามข้อกฎหมาย 
การจัดท า/ 

ด าเนินตามกระบวนการ 
เสนอผู้บริหาร 

เพ่ือพิจารณา/อนุมัติ รายงานผล 



 
 

8.3   การวิเคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 
 การจัดสรรอัตราก าลังให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาระงาน ตลอดจนการก าหนด

สายงานและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ให้ตรงกับบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลมากยิ่ งขึ้น โดย
จุดเน้นคือ ก าหนดสายงานที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบมากที่สุด พร้อมทั้งเอ้ือต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล อันได้แก่  การโอน การย้าย การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระเพลิง  ได้พิจารณาด้วยว่าอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
เป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถบริหารก าหนดอัตราก าลังให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้พิจารณาความเหมาะสม          
ในเชิงคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วุฒิการศึกษา กลุ่มอาชีพที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1. ส านักปลัด  
มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการ           
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต         
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร             
งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษา          
ความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศงานนิติการ งานคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง ส านัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้ง
ก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในส านักปลัด ดังนี้ 

1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
1.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3 งานนโยบายและแผน 
1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.5 งานสวัสดิการสังคม 
1.6 งานนิติการ 
1.7 งานสาธารณสุข 

2. กองคลัง 
มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี 

ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดท าบัญชี งาน
ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท     งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนๆ 
งานจัดท าหรือช่วยจัดท างบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการ
จัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานท างบทดลอง
ประจ าเดือนและประจ าปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจ าหน่าย พัสดุ 
ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ 
 
 



 
 
ค าแนะน าทางวิชาการด้านการเงินการคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน รวมถึงงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองคลัง ดังนี้ 

๒.๑   งานพัฒนารายได้  
๒.2   งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
2.3   งานการเงินและบัญชี  
๒.4   งานพัสดุและทรัพย์สิน  
2.5   งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  

3. กองช่าง 
 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส ารวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา 

งานจัดท าทะเบียนประวัติโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ า งานติดตั้งซ่อมบ ารุงระบบไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดท าแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
ประจ าปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานจัดท าประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล 
งานจัดท า ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานบริการ
ข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ รวมถึงงานอ่ืนๆ           ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองช่าง ดังนี้ 

3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง 
3.2 งานควบคุมอาคาร 
3.3 งานผังเมือง 
3.4 งานสาธารณูปโภค 
3.5 งานส ารวจและออกแบบ 
3.6 งานบริหารงานทั่วไป 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษา

ในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย 
อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา ง านโรงเรียน งาน
กิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด 
งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรงาน
พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบ ารุ งศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารงาน
บุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ รวมถึงงาน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนราชการภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้ 

4.1 งานบริหารการศึกษา 
4.2 งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
4.3 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 



 

5. ตรวจสอบภายใน 
 มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี            

งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุก
ประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การ
เก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการท าประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล งาน
ตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ 
และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า แนว
ทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงาน แก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงงาน อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนี้ 

 5.1 งานตรวจสอบภายใน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้วิเคราะห์ก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะด าเนินการ
ในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการ          
มีเท่าใด เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด สายงานใด จ านวนเท่าใด ในส่วนราชการนั้น              
จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพ่ือให้คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บ่อน้ าร้อนและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมากรอกข้อมูลลงในกรอบอัตราก าลัง 3 ปี  

กรอบอัตราก าลัง  ๓  ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 

- - - ว่างเดิม 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

ส านักปลดั อบต.  (01)         
หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกร  (ปก./ชก.) 1 1 1 1     
นักพัฒนาชุมชน  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคล  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการสาธารณสุข  (ปก./ชก.) - - 1 1 - +1 - +ก าหนดเพิ่ม 
เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 
ลูกจ้างประจ า         
นักจัดการงานท่ัวไป 1 1 1 1 - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  



 

 

 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ 
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) 1 1 1 1 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ (ส่วนกลาง) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป 
ภารโรง 

1 1 1 1 - - -  

คนงานประจ ารถขยะ 4 4 4 4 - - -  
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -  
คนงานประจ ารถดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  
กองคลัง (04)         
ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
นักวิชาการพัสดุ  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
พนักงานจดมาตรวัดน้ า 4 4 4 4 - - -  
กองช่าง (05 )         
ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างส ารวจ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - - ว่างเดิม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1 1 1 1 - - -  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา - - 1 1 - +1 - +ก าหนดเพิ่ม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ         
พนักงานผลิตน้ าประปา 2 2 2 2 - - -  
พนักงานจ้างท่ัวไป         
คนงาน 3 3 3 3 - - -  
กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)         
ผู้อ านวยการกองการศึกษา (นกับริหารงานศึกษา ระดับ
ต้น) 

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม 

นักวิชาการศึกษา  (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -  
เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง./ชง.) 1 1 ๑ ๑ - - -  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อน้ าร้อน         
ครู  5 5 5 5 - - -  



ระดับ จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า

ต าแหน่ง (คน) คนละ ต าแหน่ง 2564 2565 2566

1. ปลัด อบต. (นกับริหารงานท้องถิน่) กลาง 1 -         168,000 168,000 19,860 19,860 19,860
2. รองปลัด อบต. (นกับริหารงานท้องถิน่) ต้น 1 35,770 42,000 471,240 13,440 13,320 13,320

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
3. หวัหนา้ส านกัปลัด (นกับริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 30,220   42,000   362,640 13,440 11,880 12,240
4. นติิกร ชก. 1 28,560   -         342,720 13,440 13,320 13,080
5. นกัพัฒนาชมุชน ชก. 1 28,030   -         336,360 12,960 13,320 13,440
6. นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก. 1 21,140   -         253,680 8,880 8,640 8,880
7. นกัทรัพยากรบคุคล ปก. 1 18,520   -         222,240 7,680 7,680 7,680
8. นกัวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. 1 - - 355,320 12,000 12,000 12,000
9. เจา้พนกังานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ปง. 1 23,370   -         280,440 10,800 11,040 11,160

10. เจา้พนกังานสาธารณสุข ปง./ชง. 1 -         -         297,900 9,720 9,720 9,720
ลูกจ้างประจ า

11. นกัจดัการงานท่ัวไป - 1 22,980   -         275,760 8,760 8,880 9,600
12. นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน - 1 21,010   -         252,120 8,880 8,640 8,880

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มคุีณวฒิุ
13. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานพัฒนาชมุชน - 1 14,390   -         172,680 6,960 7,200 7,560
14. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานธุรการ - 1 12,850   -         154,200 6,240 6,480 6,720

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มทีักษะ
15. พนกังานขบัรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) - ๑ 12,260   -         147,120 6,000 6,240 6,480
16. พนกังานขบัเคร่ืองจกัรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) - ๑ 10,080   -         120,960 4,560 4,800 4,920
17. พนกังานขบัรถยนต์ - ๑ 9,730     -         116,760 4,920 5,040 5,280

พนักงานจ้างทั่วไป
18. ภารโรง - 1 9,000     -         108,000 -        -        -        
19. คนงานประจ ารถขยะ - ๔ 36,000   -         432,000 -        -        -        
20. พนกังานขบัรถยนต์ - ๑ 9,000     -         108,000 -        -        -        
21. คนงานประจ ารถดับเพลิง - ๑ 9,000     -         108,000 -        -        -        

๒๔ 351,910 252,000 5,086,140 168,540 168,060 170,820

รวม

รวม

ที่ ต าแหน่ง
ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี

 

 

 
 
 
 
 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  21 ต าแหน่ง   24  อัตรา  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการ 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ ๓ ปี

ข้างหน้า 
เพิ่ม / ลด 

หมายเหต ุ
2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีทักษะ         
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1 1 1 1 - - -  
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)         
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม 58 58 60 60 - 2 -  

9. ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น 
 



ระดับ จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง (คน) คนละ ต าแหน่ง 2564 2565 2566

กองคลัง 
1. ผอ.กองคลัง (นกับริหารงานการคลัง) ต้น ๑    30,220 42,000   404,640 13,440 13,320 13,320
2. นกัวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. ๑ -         -         355,320 12,000 12,000 12,000
3. นกัวิชาการพัสดุ ปก. 1    15,060 -         180,720 9,360 9,120 8,280
4. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ชง. ๑    27,030 -         324,360 11,160 11,040 11,160
5. เจา้พนกังานพัสดุ ปง. ๑    11,510 -         138,120 5,400 6,120 6,000
6. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ ปง. 1    11,510 -         138,120 5,400 6,120 6,000

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มคุีณวฒิุ
7. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานพัสดุ - ๑    25,650 -         152,880 6,120 6,360 6,720
8. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ - 1 24,630   -         167,040 6,720 6,960 7,320
9. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี - 1 -         -         138,000 5,520 5,760 6,000

10. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานธุรการ - 1 -         -         138,000 5,520 5,760 6,000
พนักงานจ้างทั่วไป

11. พนกังานจดมาตรวัดน้ า - 4 36,000   -         432,000 -        -        -        
๑๔ 181,610 42,000   2,569,200 80,640 82,560 82,800

ที่ ต าแหน่ง รวม
ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี

รวม

ระดับ จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง (คน) คนละ ต าแหน่ง 2564 2565 2566

กองชา่ง 
1. ผอ.กองชา่ง (นกับริหารงานชา่ง) ต้น ๑    25,970    42,000 317,520 12,240 12,960 13,440
2. นายชา่งส ารวจ ชง. ๑    24,270 -         346,560 11,160 11,520 11,880
3. นายชา่งโยธา ปง./ชง. ๑    24,825 -         297,900 9,720 9,720 9,720

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มคุีณวฒิุ
4. ผู้ชว่ยเจา้พนกังานธุรการ - 1    14,050 -         168,600 6,840 7,080 7,320
5. ผู้ชว่ยนายชา่งไฟฟ้า - ๑    12,270 -         147,240 6,000 6,240 6,480
6. ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา - ๑    11,500 -         138,000 5,520 5,760 6,000

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มทีักษะ
7. พนกังานผลิตน้ าประปา - ๑    12,610 -         151,320 6,120 6,360 6,600
8. พนกังานผลิตน้ าประปา - ๑      9,400 -         112,800 4,560 4,800 4,920

พนักงานจ้างทั่วไป
9. คนงาน - 3 27,000   324,000 -        -        -        

๑๑ 161,895 42,000   2,003,940 62,160 64,440 66,360

ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี

-         
รวม

รวมต าแหน่งที่

 
 
๒.กองคลัง มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  ๑๑  ต าแหน่ง ๑๔ อัตรา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓.กองช่าง มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  9  ต าแหน่ง ๑1  อัตรา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับ จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า
ต าแหน่ง (คน) คนละ ต าแหน่ง 2564 2565 2566

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
1. ผอ.กองการศึกษา (นกับริหารงานศึกษา) ต้น ๑ -         -         435,600 13,620 13,620 13,620
2. นกัวิชาการศึกษา ปก. ๑ 17,570   -         210,840 7,560 7,680 7,680
3. เจา้พนกังานธุรการ ปง. ๑ 12,730   -         152,760 6,000 6,360 6,600
4. ครู คศ.2 ๒ -         -         -            -        -        -        
5. ครู คศ.1 ๓ -         -         -            -        -        -        

พนักงานจ้างภารกิจประเภทคุณวฒิุ
6. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแล - ๑ 19,600   -         235,200 9,480    9,840    10,200  
7. ผู้ดูแลเด็ก - ๑ -         -         - -        -        -        

10   49,900   -         1,034,400  36,660  37,500  38,100  

ที่
ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี

รวม

ต าแหน่ง รวม

ระดับ จ านวน เงนิเดือน เงนิประจ า

ต าแหน่ง (คน) คนละ ต าแหน่ง 2564 2565 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน
1. นกัวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 1 15,060   -         180,720 9,360 9,120 8,280

1     15,060   -         180,720     11,924  11,685  10,846  รวม

ที่ ต าแหน่ง
ขั้นที่เพ่ิมในแต่ละปี

รวม

 
 
 
 
 
 

๔.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  7  ต าแหน่ง ๑๐  อัตรา ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.หน่วยตรวจสอบภายใน  มอัีตราก าลังปัจจุบัน  จ านวน  1  ต าแหน่ง 1  อัตรา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนี้ 
 

ที ่ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ 

๑ 47,150,000 49,507,500 51,982,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การวิเคราะหก์ารก าหนดอัตราก าลงัเพ่ิมของพนักงานสว่นต าบล  องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่น้ าร้อน

เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)

1. ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) กลาง 1 -           716,040 168,000 1 1 1   -  -  - 19,860 19,860 19,860 735,900 755,760 775,620 วา่งเดิม

2. รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ต้น 1 1 429,240 42,000 1 1 1  -  -  - 13,080 13,200 13,440 442,320 455,520 468,960

ส านักงานปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล (01)

3. หวัหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) ต้น 1 1 362,640 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 11,880 12,240 376,080 387,960 400,200

4. นิติกร ชก. 1 1 342,720 -              1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,080 356,160 369,480 382,560

5. นักพฒันาชมุชน ชก. 1 1 336,360 -              1 1 1  -  -  - 12,960 13,320 13,440 349,320 362,640 376,080

6. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ปก. 1 1 253,680 -              1 1 1  -  -  - 8,880 8,640 8,880 262,560 271,200 280,080

7. นักทรัพยากรบคุคล ปก. 1 1 222,240 -              1 1 1  -  -  - 7,680 7,680 7,680 229,920 237,600 245,280

8. นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. ๑ -           355,320 -              -      1 1  -  +1  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 ก าหนดเพ่ิม

9. เจ้าพนักงานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั ปง. 1 1 280,440 -              1 1 1  -  -  - 10,800 11,040 11,160 291,240 302,280 313,440

10. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. ๑ -           297,900 -              1 1 1  - -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม

ลูกจ้างประจ า

11. นักจัดการงานท่ัวไป - 1 1 275,760 -              1 1 1  -  -  - 8,760 8,880 9,600 284,520 293,400 303,000

12. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน - 1 1 252,120 -              1 1 1  -  -  - 8,880 8,640 8,880 261,000 269,640 278,520

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวฒิุ

13. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพฒันาชมุชน - 1 1 172,680 -              1 1 1  -  -  - 6,960 7,200 7,560 179,640 186,840 194,400

14. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 154,200 -              1 1 1  -  -  - 6,240 6,480 6,720 160,440 166,920 173,640

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทกัษะ

15. พนักงานขบัรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ) - ๑ ๑ 147,120 -              1 1 1  -  -  - 6,000 6,240 6,480 153,120 159,360 165,840

16. พนักงานขบัเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (รถดับเพลิง) - ๑ ๑ 120,960 -              1 1 1 -  -  - 4,560 4,800 4,920 125,520 130,320 135,240

17. พนักงานขบัรถยนต์ (ส่วนกลาง) - ๑ ๑ 112,800 -              1 1 1 -  -  - 4,920 5,040 5,280 117,720 122,760 128,040

พนักงานจ้างทัว่ไป

18. ภารโรง - 1 1 108,000 -              1 1 1  -  -  - -               -               -               108,000 108,000 108,000

19. คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ - ๔ ๔ 432,000 -              4 4 4  -  -  - -               -               -               432,000 432,000 432,000

20. พนักงานขบัรถยนต์ - ๑ ๑ 108,000 -              1 1 1  - -  - -               -               -               108,000 108,000 108,000

21. คนงานประจ ารถดังเพลิง - ๑ ๑ 108,000 -              1 1 1  - -  - -               -               -               108,000 108,000 108,000

2564 2565 2566
ต าแหน่ง
ระดับ

ชื่อสายงาน

อัตราก าลังคน ภาระค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จา่ยรวม (3)

2566

ที่

2565 25662564 2565 2566 2564
ทัง้หมด
จ านวน

อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่จะต้องใช้

ทีเ่พ่ิมขึ้น (2)
จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั

จ านวน (คน) เงินเดือน (1)

ในระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า เพ่ิม/ลด

2564 2565

หมายเหตุ

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การวิเคราะหก์ารก าหนดอัตราก าลงัเพ่ิมของพนักงานสว่นต าบล  องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่น้ าร้อน

เงินประจ า
ต าแหน่ง (2)

กองคลัง (04)
22. ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) ต้น ๑ ๑ 362,640 42,000 1 1 1  -  -  - 13,440 13,320 13,320 376,080 389,400 402,720
23. นักวิชาการเงินและบญัชี ปก./ชก. ๑ -           355,320 -              1 1 1  -  -  - 12,000 12,000 12,000 367,320 379,320 391,320 วา่งเดิม
24. นักวิชาการพสัดุ ปก. ๑ ๑ 180,720 -              1 1 1  -  -  - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480
25. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ชง. ๑ ๑ 324,360 -              1 1 1  -  -  - 11,160 11,040 11,160 335,520 346,560 357,720
26. เจ้าพนักงานพสัดุ ปง. ๑ ๑ 138,120 -              1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640
27. เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ปง. ๑ ๑ 138,120 -              1 1 1  -  -  - 5,400 6,120 6,000 143,520 149,640 155,640

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวฒิุ
28. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพสัดุ - ๑ ๑ 152,880 -              1 1 1  -  -  - 6,120 6,360 6,720 159,000 165,360 172,080
29. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ - 1 1 167,040 -              1 1 1  -  -  - 6,720 6,960 7,320 173,760 180,720 188,040
30. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี - 1 1 138,000 -              1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280
31. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 138,000 -              1 1 1  -  -  - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280

พนักงานจ้างทัว่ไป
32. พนักงานจดมาตรวัดน้ า - 4 4 432,000 -              4 4 4  -  -  - -               -               -               432,000 432,000 432,000

กองช่าง (05)
33. ผอ.กองชา่ง (นักบริหารงานชา่ง) ต้น ๑ ๑ 317,520 -              1 1 1  -  -  - 12,240 12,960 13,440 329,760 342,720 356,160
34. นายชา่งส ารวจ ชง. ๑ ๑ 346,560 -              1 1 1  -  -  - 11,160 11,520 11,880 357,720 369,240 381,120
35. นายชา่งโยธา ปง./ชง. ๑ -           297,900 -              1 1 1  -  -  - 9,720 9,720 9,720 307,620 317,340 327,060 วา่งเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวฒิุ
36. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ - 1 1 168,600 -              1 1 1  -  -  - 6,840 7,080 7,320 175,440 182,520 189,840
37. ผู้ชว่ยนายชา่งไฟฟา้ - ๑ ๑ 147,240 -              1 1 1  -  -  - 6,000 6,240 6,480 153,240 159,480 165,960
38. ผู้ชว่ยนายชา่งโยธา - 1 -           138,000 -              -      1 1  -  +1  - 5,520 5,760 6,000 143,520 149,280 155,280 ก าหนดเพ่ิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทกัษะ
39. พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑ ๑ 151,320 -              ๑ ๑ ๑  -  -  - 6,120 6,360 6,600 157,440 163,800 170,400
40. พนักงานผลิตน้ าประปา - ๑ ๑ 112,800 -              ๑ ๑ ๑  -  -  - 4,560 4,800 4,920 117,360 122,160 127,080

พนักงานจ้างทัว่ไป
41. คนงาน - 3 3 324,000 -              3 3 3  -  -  - -               -               -               324,000 324,000 324,000

เงินเดือน (1) 2564 2565 2566 2566

อัตราก าลังคน ภาระค่าใช้จ่าย
ในระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า เพ่ิม/ลด ทีเ่พ่ิมขึ้น (2)

2566

ค่าใช้จา่ยรวม (3)

2564 2565 2566

อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่จะต้องใช้

2564 2565
ที่ ชื่อสายงาน

ระดับ จ านวน
จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั

หมายเหตุ
ต าแหน่ง ทัง้หมด

จ านวน (คน) 2564 2565

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะหก์ารก าหนดอัตราก าลงัเพ่ิมของพนักงานสว่นต าบล  องค์การบริหารสว่นต าบลบอ่น้ าร้อน

เงินประจ า

ต าแหน่ง (2)

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม (08)

42. ผอ.กองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา) ต้น ๑ -           435,600 -              1 1 1  -  -  - 13,620 13,620 13,620 449,220 462,840 476,460 วา่งเดิม

43. นักวิชาการศึกษา ปก. ๑ ๑ 210,840 -              1 1 1  -  -  - 7,560 7,680 7,680 218,400 226,080 233,760

44. เจ้าพนักงานธุรการ ปง. ๑ ๑ 152,760 -              1 1 1  -  -  - 6,000 6,360 6,600 158,760 165,120 171,720

ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก อบต.บอ่น้ ารอ้น

45. ครู ค.ศ ๕ ๕ -                  -              5 5 5  -  -  - -               -               -               0 0 0 เงินอุดหนุน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวฒิุ

46. ผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก - ๑ ๑ 235,200 -              1 1 1  -  -  - 9,480          9,840          10,200        244,680        254,520        264,720        งบ อบต.

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทกัษะ

47. ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - ๑ ๑ 170,280 -              1 1 1  -  -  - -               -               -               -                -                -                เงินอุดหนุน

หน่วยตรวจสอบภายใน (12)

48. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก. 1 1 180,720 -              1 1 1 -  -  - 9,360 9,120 8,280 190,080 199,200 207,480

(4) รวม 60      53            11,504,760    294,000     58       60       60       -       +2 -      357,000      361,560      366,480      11,691,480  12,053,040  12,419,520  

(5) ประมาณการประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 15% 1,753,722 1,807,956 1,862,928

(6) รวมเปน็ค่าใช้จ่ายบคุคลทัง้สิ้น 13,445,202 13,860,996 14,282,448

(7) คิดเปน็รอ้ยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 28.52 28.00 27.48

หมายเหตุ  :  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2563  เปน็เงิน = บาท

              :  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕64      เปน็เงิน = บาท  - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 ประมาณการเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2563 (44,904,800 บาท)

   งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 จ านวน 47,150,000 บาท = (44,904,800 x 5%)+2,245,240 = 47,150,040 บาท  ปรับลดลงเหลือหลักร้อย 47,150,000)

              :  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕65     เปน็เงิน = บาท  - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565 ประมาณการเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 (47,150,000 บาท)

   งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565 จ านวน 49,507,500 บาท = (47,150,000 x 5%)+2,357,500 = 49,507,500 บาท )

              :  งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี ๒๕66  เปน็เงิน = บาท  - ฐานการค านวณงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566 ประมาณการเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2565 (49,507,500 บาท)

              งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2566 จ านวน 51,982,800 บาท = (49,507,500 x 5%)+2,475,375 = 51,982,875 บาท  ปรับลดลงเหลือหลักร้อย 51,982,800)

47,150,000

49,507,500

ที่

51,982,800

ค่าใช้จา่ยรวม (3)
ในระยะเวลา 3 ปขี้างหน้า เพ่ิม/ลด ทีเ่พ่ิมขึ้น (2)

2564

อัตราต าแหน่งทีค่าดวา่จะต้องใช้ อัตราก าลังคน ภาระค่าใช้จ่าย

2564 2566 2564 2565

ชื่อสายงาน ระดับ จ านวน
จ านวนทีม่ีอยูป่จัจุบนั

หมายเหตุ
ต าแหน่ง ทัง้หมด

จ านวน (คน) เงินเดือน (1) 2565

44,904,800

25662565 2566 2564 2565 2566

9. ภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

  

                   องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ก าหนดแนวทางการพัฒนาของพนักงานส่วนต าบล          
ในสังกัดทุกระดับ โดยมุ่งเน้นไปที่พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะท าให้                 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตามรอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนา
นอกจากการพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เสริมความรู้และทักษะในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร  
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง 
โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแห่งรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด์ 4.0  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  มีการบริหารจัดการที่เปิดเผย 
โปร่งใส ในการท างาน บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้  มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือเป็นการตรวจสอบการท างานระหว่างกัน
และเปิดกว้างในการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นการท างานที่ต้องเข้าใจประชาชน
เป็นหลัก ท างานเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามเสมอว่าประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหา 
ความต้องการและตอบสนองความต้องการประชาชนเป็นส าคัญ การอ านวยความสะดวกเชื่อมโยง                       
ทุกส่วนราชการ เพ่ือเปิดโอกาสตอบโจทย์การท างานร่วมกัน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนมุ่งเน้นให้
ประชาชนใช้ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้ประชาชนก้าวทันความก้าวหน้าของระบบข้อมูลสารสนเทศ  
โดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงาน                
ให้ข้อมูลผ่านไลน์ เว็บไซด์ของหน่วยงานด้วย 

3. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างาน อย่างเตรียมการณ์
ไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบ                   
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีด   
สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อต่อการ
ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนจะ
ยึดถือปฏิบัติการด าเนินการตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government 
Skill Self-Assessment) โดยได้รวบรวมเป็นนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในการ
พัฒนาทักษะของพนักงานในสังกัด  

 ทั้งนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตามแนวทางข้างต้น นั้น 
ก าหนดให้ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี ซึ่งวิธีการ
พัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งการพัฒนาแรกจะเน้นที่การพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงาน
พ้ืนฐานของพนักงานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ เช่น   

 

๑2. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 



 

 

 

 
 การบริหารโครงการ  
 การให้บริการ 
 การวิจัย 
 ทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น 

 ส่วนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนเล็งเห็นว่า                 
การพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณ์ปฏิบัติ
ราชการเป็นคุณลักษณะร่วมของพนักงานส่วนต าบลทุกคนที่พึงมีเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและ
ค่านิยมพึงประสงค์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ประกอบด้วย 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เป็นส าคัญ เพราะเข้าใจดีว่าหากคนในองค์กรได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะสะท้อนให้องค์กรได้รับการพัฒนา
ตามล าดับที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้นจึงได้ก าหนดโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 
------------------------------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการก าหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

โดยยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดให้
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และก าหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีก าลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา
บุคลากร ให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง 
ท างานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ  รองรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ  บูรณาการการท างานร่วมกับ
ภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

และก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ ที่ 4 ประกอบด้วย 
1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
2.การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
3.การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
4.การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงมีการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 



 

 
 

1. นโยบายการวิเคราะห์อัตราก าลัง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากร

สามารถขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบ ให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โดยได้มีการวางแผนอัตราก าลัง โดยก าหนดอัตราก าลังคน ไว้ในแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือให้มีคนสอดคล้อง                
กับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน รวมมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบแต่ละต าแหน่งที่สอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัตติามเปูาหมายขององค์กร 

2. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสรรหาและคัดเลือก

บุคลากรหรือบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายใน 
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือการปรับปรุงต าแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง             
ตามภารกิจ โดยค านึงถึงการด าเนินการอย่างโปร่งใส มีการด าเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด รวมทั้งน าเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้  เพ่ือช่วยให้
สามารถสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับต าแหน่งงาน 
เพ่ือน าไปสู่การผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนมีการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารผล             

การปฏิบัติราชการที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน สามารถบรรลุเปูาหมายที่วางไว้
โดยมีการให้ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการด าเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม                
ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้มีนโยบายในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภทอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล 
(KPIs) ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร ภารกิจในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งอันจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคลผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร  รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือ
บทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  เช่น ส่งไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ งดเลื่อนขั้นเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อสัญญาจ้าง ส าหรับ
พนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นต้น 

4. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ให้ความส าคัญในการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลัก              
ที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพียงพอส าหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จึงวางแผนให้มีการบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ                  
เพ่ือสร้างคุณภาพของบุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการด าเนินการ
จัดสรรและตั้งงบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะ             
และสมรรถนะต่าง ๆ ประจ าตัวบุคคล เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการอบรม 

 
 
 



 

 
 

5. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ค านึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจาก

สวัสดิการพ้ืนฐานตามที่รัฐเป็นผู้ก าหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยก าหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่
ราชการ  

6. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร  
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เห็นความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม

และการสร้างความผูกพันในองค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ส าคัญ เพราะหากพนักงานส่วนต าบลในสังกัด                
มีคุณธรรมจริยธรรม มีการท างานร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษาบุคลากรให้อยู่
คงกับหน่วยงานได้ รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปีทุกๆปี  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรมร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลักสูตรการท างานร่วมกัน คุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตหรือเศรษฐกิจพอเพียง 

7. นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เล็งเห็นความส าคัญในการเติบโตของดิจิทัลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่ส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  
เนื่องจากท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ่อน้ าร้อน จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรในการเรียนรู้เทคโนโลยีในการท างาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการ
น าเสนองาน การส่งงาน การรายงานผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook 
ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานของบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลด้วยตัวเอง ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง 
เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง (Digital Government Skill 
Self-Assessment) เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงานรายบุคคลในด้านดังกล่าว 

๘. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ด าเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริม                

การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง การก าหนดมาตรฐาน                
ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน                        
ตามพระราชบัญญัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 2554 เพ่ือให้บุคลากร
ในสังกัดมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงาน            
มิให้พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพ
อนามัย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร เพ่ือปูองกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระท าผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน             
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแ ก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน              
ในทุกระดับ โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร 
ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 

5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   
 ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้าง   
มีหน้าที่ด าเนินไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน  อ านวยความสะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของจริยธรรม ดังนี้ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 

 
 
 
 
 
 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 



 

 
 

นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน               
ยังก าหนดค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนทุกคน                     
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ                    
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน 
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนได้ก าหนดแนวนโยบายการก ากับ
ดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ดังนี้ 

 
 

 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี ้
1.1  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                  

เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 

และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางดังนี ้
2.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 

2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

2.3  หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง 
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

2.4  หัวหน้าส่ วนราชการและผู้บั งคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้ น                  
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

2.5  ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี ้
3.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา

ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2  ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย 
3.3  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผล

และถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4  ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ

หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 



 

 
 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็ม

ก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7  ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ

ตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยง       

ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและ            

แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ                   

ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้ 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง                 
พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.3  ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว                
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

4.4  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

4.5  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 

5.6  ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา             

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนต าบลต้อง               

มีหน้าที่รายงานการฝุาฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน           

ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน
กรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 

5.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท า                    
ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 

 



 

 
 
5.5  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ

หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6  ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง               

เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่า 

ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒  ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ

เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือหน้าที่ ให้บุคคล                       
โดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

๖.๓  ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เ ชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ              
ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ                
ที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน               
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

๖.๔  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ 
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา 

๖.๕  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๖.๖  ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
๖.๗  ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๘  สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 

ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค 

หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย              

หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่

ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

มีแนวทางดังนี้ 
๗.๑  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒  ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบ        

ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๗.๓  เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง               
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๗.๔  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๗.๕  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้ 

๘.๑  ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุด             
จนเต็มก าลังความสามารถ 

๘.๒  ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุุมเฟือย 

๘.๓  ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

๘.๔  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติ งานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง                 
และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่
เสียหาย 

๘.๕  ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่               
ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืน  
โดยมิชอบ 

๘.๖  ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติ
ในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

๘.๗  เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่  ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง               
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 

๘.๘  ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

๘.๙  ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ                
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง                
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 



 

 
 
 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ

สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์          
ตามเปูาหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 

๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้  ความสามารถ และหน่วยงาน 
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 

๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และเป็นแบบอย่างได ้

๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ 
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 

๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี ้
๙.๑  จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒  เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย                  
ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 

๙.๓  เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

๙.๔  ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย 
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๙.๖  มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว                   
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘  รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ            

โดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา                  
หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 
 



 

 
 
 
 
 
๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 - เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
 - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
 - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน 
 -ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือ
ผู้ อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รั บของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด             
จากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็น
การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้ อ่ืน              
มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี ้

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น          
ในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์             
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 

๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย             

รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม

ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา           

ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนา

ที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนทางสายกลาง 

โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ

สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 

ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและ          
ต่อตนเอง 



 

 
 
 
 
 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมาย 

มีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด  อดทน อดออม บนพ้ืนฐานความรู้      
และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          
สู่การปฏิบัติ 

๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 

 

11. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 11.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง           
กับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 11.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย           
เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน                 
โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 
 11.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน จะตระหนักถึงความส าคัญ 
ในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อน้ าร้อน หรืออาจเกิดผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิด
การทุจริตคอร์รัปชั่น  
 11.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนจะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษา
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้            
ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


